10 Februari 2011

NUSO-jubileumfeest in Linnaeushof
Het feest voor het tachtigjarig bestaan van de NUSO vindt zaterdag 10 september a.s. plaats in
Linnaeushof in Bennebroek. Alle NUSO-leden zullen hiervoor worden uitgenodigd. Maar houdt deze
dag alvast vrij. Een belangrijk programma-onderdeel is het optreden van artiesten uit de
speeltuinwereld. Diverse bands, zoals Beithar, www.beithar.nl , en zangers hebben zich reeds
aangemeld. Hebben jullie nog een talent in de aanbieding: c.kramer@nuso.nl

Minder gemeentelijke subsidie speeltuinen
Van diverse kanten ontvangen we berichten van speeltuinen die dit jaar minder gemeentelijke
subsidie ontvangen. Er zijn er ook die geen geld ontvangen voor een renovatie. Als we meer van
deze signalen horen willen we tot actie overgaan. Krijgt uw vereniging minder gemeentelijke subsidie
of geen geld van de lokale overheid voor de renovatie laat het weten aan: c.kramer@nuso.nl

NUSO voordeel op de interactieve voetbalmuur
De NUSO vindt het belangrijk dat iedereen plezier beleeft aan bewegen en
biedt dit jaar daarom een korting van € 2500 op de Sutu van Yalp, een
interactieve voetbalmuur die aansluit op de huidige belevingswereld van
jongeren en hen stimuleert om actief buiten te gaan spelen. Zie voor meer
http://www.sutuwall.com/ . Maak gebruik van dit aanbod en neem contact op
met info@yalp.nl of bel met Yalp 0547-289410.

Training Spelbrekers in Rotterdam
Om te voorkomen dat vrijwilligers afhaken vanwege probleemgedrag van kinderen ontwikkelde de
NUSO de training:“Spelbrekers”, omgaan met lastig gedrag in de speeltuin”. De training bestaat uit
drie avonden op: dinsdag 12, 19 en 26 april a.s., van 19.30 tot 22.00 uur, bij speeltuin Reyeroord,
Herenoord 11 in Rotterdam. Prijs van de training is € 365,- p.p.. NUSO-leden betalen € 245,-- p.p. Na
afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname. Meer weten of opgeven:
info@nuso.nl. of Ciska Vriesema, trainer van Spelbrekers, via 030-2544880.

Afschuw NOV over kindermisbruik

Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV), waarbij de NUSO ook is aangesloten, reageert met
afschuw op het kindermisbruik in de kinderopvanginstellingen in Amsterdam en Flevoland. Veel van
de NOV-leden werken met kwetsbare mensen, waaronder kinderen. Meer weten over de activiteiten
van NOV op dit gebied: www.inveiligehanden.nl

Landelijke speeltuindag
De landelijke speeltuindag zaterdag 18 juni a.s. is een ideaal moment om
iedereen kennis te laten maken met het grote belang van uw
speeltuinvereniging. Maar u kunt ook open huis houden voor bijvoorbeeld de
media of buurtbewoners die nog niet zo bekend zijn met de speeltuin.
Deelnemers ontvangen van de NUSO weer een pakketje met
promotiemateriaal. Opgeven bij c.kramer@nuso.nl

Nederlandse vertaling NEN-normen
De Voedsel en Warenautoriteit constateerde in 2009 technische tekortkomingen bij 44 procent van
het aantal gecontroleerde speeltuinen. Het moet glashelder zijn aan welke eisen een goed en veilig
speeltoestel moet voldoen.Er zijn in Nederland weinig specifieke en concrete wettelijke eisen waaraan
een speeltoestel moet voldoen. De Normcommissie „Speeltoestellen‟ van NEN stelde normen samen
waarin staat waaraan een goed en veilig speeltoestel moet voldoen. De normen NEN-EN 1176
“Speeltoestellen en bodemoppervlak van speelplaatsen” en NEN-EN 1177
“Schokabsorberende bodemoppervlakken van speelplaatsen” zijn verkrijgbaar bij NEN.

Hulp nodig bij onderhoud van speeltuin?
Het speeltuinseizoen staat weer voor de deur en dat betekent weer veel werk om speelterrein en
gebouw te onderhouden. Veel verenigingen maken daarvoor al gebruik van jongeren met een
verstandelijke beperking. Zie: www.aandeslaginspeeltuin.nl

Staat uw vereniging al op www.nuso.nl?
In het overzicht met speeltuinen op de NUSO-site www.nuso.nl staan al veel speeltuinen. Maar staat
uw vereniging er al bij? Zo, nee vraag dan een loginnaam en wachtwoord
aan bij: a.benschop@nuso.nl

Speeltuinbende op bezoek bij steeds meer speeltuinen
Het aantal speeltuinen dat een rol gaat spelen in het NSGK-project De Speeltuinbende neemt toe. De
Speeltuinbende is een groep kinderen met en zonder handicap, die speeltuinen test op
(on)toegankelijkheid. Ze brengen met hun ouders en enkele deskundigen een advies uit over de
aanpassingen die in een speeltuin kunnen plaatsvinden. Als aan de voorwaarden is voldaan levert de

NSGK een bijdrage aan de renovatie. Meer: http://www.speeltuinbende.nl/

